
† ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО —  ПАСХА

В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог 
беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко 
чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от 

онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът 
беше светлината на човеците. И светлината в мрака 
свети, и мракът я не обзе. Имаше един човек, пратен 
от Бога, името му Иоан; той дойде за свидетелство, да 
свидетелствува за светлината, та всички да повярват 
чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да 
свидетелствува за светлината. Съществуваше истин-
ската светлина, която просветява всеки човек, идващ 
на света. В света беше, и светът чрез Него стана, но 
светът Го не позна. Дойде у Своите Си, и Своите Го 
не приеха. А на всички ония, които Го приеха, —  на вяр-
ващите в Неговото име, —  даде възможност да станат 
чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито 
от похот мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана 
плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и 
ние видяхме славата Му, слава като на Единороден 
от Отца. Иоан свидетелствуваше за Него и викаше, 
думайки: Тоя беше, за Когото казах: Идещият след 
мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред 
от мене. И от Неговата пълнота всички ние приехме 
и благодат въз благодат; защото Законът бе даден 
чрез Моисея, а благодатта и истината произлезе чрез 
Иисуса Христа. 

(Иоан 1:1–17)

…Убиват Го.
И къде Го убиват?
Насред Йерусалим.

Защо?
Защото изцели сакатите  
и очисти прокажените,
слепите изведе към светлина  
и мъртвите възкреси.
За това Той пострада.
Беше писано за туй  
в закона и пророците:
„Въздадоха Ми зло за добро-
то, сиротна е душата Ми,
Замислят против Мене 
зло, казвайки:
Да вържем Праведника,  
защото Той ни е неудобен“  
(Пс. 34,12)

Защо, Израиле, извърши 
нова несправедливост?
Обезчести почелия те.
Обезслави прославилия те.
Отхвърли изповядалия те.
Уби оживотворилия те.
Какво извърши, Израиле?

… Не те засрами нито сухата ръка,
нито слепите очи,
нито раните на ръцете Му,
нито разслабените тела,
въздигнати с Неговия глас,
и даже най-новото зна-
мение не те засрами,
когато мъртвият излезе от 
гроба на четвъртия ден.
Пренебрегна всичко това и устрои 

вечер на заколението Господне,
приготви Му остри  
гвоздеи и лъжесвидетелства,
мрежи и рани,
оцет и жлъч,
меч и скръб също като  
на разбойника-убиец.

Защото ти нанесе  
и раните на тялото Му,
и тръните сложи на главата Му,
върза добрите Му ръце, които  
те сътвориха от земя и добрите  
Му уста, които те нахраниха  
с живот, ти напои с жлъч и уби 
Своя Господ на велик празник.

А Той възкръсна от мъртвите и се 
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СВ.ИЛАРИОН МЪГЛЕНСКИ: СЛОВО ЗА КРЪСТА

възнесе по-високо от небесата.
Господ, който се облече в човека 
и пострада заради страдащия,
и бе вързан заради пленения,
и бе осъден заради  
осъдения на смърт,

и бе погребан заради погребания,
Този възкръсна  
от мъртвите и каза така:
„Кой е спорещият с Мен?
Противящият се на Мене.
Развързах осъдения.
Съживих мъртвия.
Възкресих погребания.
Кой Ми противоречи?
Аз —  казва Христос, —
Аз съм разрушилият смъртта,
и победилият врага  
и унищожилият ада,
и вързалият силния,

и издигналият човека  
до висотата на небето.
Аз, —  казва —  Христос.“

„И така, елате всички семейства 
народи, опетнени от грехове,
И ще получите опрощение.
Аз съм вашата прошка.
Аз съм Пасхата на спасението.
Аз съм Агнецът, заклан за вас.
Аз съм вашето изкупление.
Аз съм вашият живот.
Аз съм вашето възкресение.
Аз съм вашата светлина.
Аз съм вашето спасение.
Аз съм вашият Цар.
Аз ще ви изведа  
до висотите на небесата.
Аз ще ви покажа предвечния Отец.
Аз ще ви въздигна с Моята десница“.
Този е, който сътвори  

небето и земята
И който създаде в началото човека,

… чрез Който Отец сътвори 
всичко отначало и навеки.
Той е Алфата и Омегата.
Той е началото и краят –
начало неизяснимо  
и край непостижим.
Той е Христос.
Той е Царят.
Той е Иисус.
Пълководецът.
Господ.

Възкръсналият от мъртвите.
Седящият отдясно на Отца.
Той носи Отца и е носен от Отца.
Нему слава и власт вовеки. 
Амин.
Светител Мелитон Сардикийски
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В ПАМЕТ НА ПРЕПОДОБНИЯ НАШ ОТЕЦ ЙОАН ВЕТХОПЕЩЕРНИК
19 АПРИЛ

С името „Ветха Лавра“ се наричала обителта на преподоб-
ния Харитон, която се намирала в палестинската пустиня 
близо до Йерусалим. Тя се наричала така, защото била съз-

дадена от преподобния преди другите лаври, както това подроб-
но е описано в житието му. В тази Харитонова лавра се подвиза-
вал в постничество преподобният Йоан. От ранни години плам-
нал от любов към Господа, свети Йоан се прилепил към Бога с 
цялата си душа, съгласно с написаното в Свещеното Писание: 
„А мене е добре да се приближавам към Бога!“ Като презрял 
суетния светски живот, Йоан се отделил от отечеството си и като 
приел кръста на монашеското житие, странствал по разни места 
в името на Господа, Който от деня на Своето рождение и до сама-
та смърт, нямал „де глава да подслони“. Като пристигнал в све-
тите Иерусалимски места, Йоан се поклонил на живоносния Гос-
поден гроб, после пристигнал в споменатата лавра на блажения 
Харитон, където заради добродетелния си живот бил удостоен 
със свещения сан йерей. Като обуздавал плътските страсти с ве-
лико въздържание, Йоан и тук станал подражател на великите 
древни постници: с всенощни бдения и непрестанно помнене на 

смъртта светият достигнал пълно умъртвяване на плътта си и 
бил сякаш ангел в плът.
Като преживял достатъчно години и през цялото време благо-
угаждал на Бога, той се преставил пред Господа. Неговата душа 
била отнесена от светите безплътни ангели във вечните небесни 
обители.
Свети Йоан се нарича „ветхопещерник“, вместо „ветхолав-
рит“ поради това, че Ветхата Лавра на преподобни Харитон 
първоначално се намирала в една разбойническа пещера. В тази 
пещера бил затворен от разбойници преподобният Харитон. Но 
след като разбойниците изпили виното, отровено от змия, ум-
рели, и Харитон се освободил от тях. Като намерил в пещерата 
много злато, заграбено от разбойниците, преподобният съгра-
дил край пещерата църква; А когато при него се събрали братя, 
изградил над пещерата и обител. Тъй като преподобният Йоан 
живял в тази древна пещера и извършвал богослужението в пе-
щерната църква, той бил наречен „ветхопещерник“.

© Жития на светиите, преведени на български език 
от църковно-славянския текст на Чети-минеи-
те („Четьи-Минеи“) на св. Дмитрий Ростовски.

Ако следвате апостолските Предания, както се изтъквате, 
защо не се покланяте на Кръста? Нали апостол Павел казва: 
„На мене да ми не дава Господ да се хваля, освен с Кръ-

ста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене 
светът е разпнат и аз за света“ (Гал. 6:14)? И пак: „Словото 
за Кръста е безумство за ония, които гинат, а за нас, кои-
то се спасяваме, е сила Божия“ (1Кор.1:18). А ако Кръстът е 
Божия сила, както и е, защо тогава не вярвате на Божията сила?
Казвате, че вярвате на апостолските думи: „С вяра Авраам“ на-
прави това и това (Евр.11:17). Но вярата е нещо неизследимо и 
съвсем не може да се изрази с плътски език. С вяра се получава 
очакваното, което всички Светии с вяра и получиха. Като сте 
приели и вие такава вяра, поклонете се на Кръста, т. е. на Божи-
ята сила!

Всички Христови дела и чудеса са велики, но най-велик от всич-
ките е животворящият Кръст. С нищо друго, а само с Кръста 
смъртта е обезсилена, грехът на прародителите Адам и Ева е 
унищожен, адът е потъпкан, дарено ни е възкресението и ни се 
даде сила да се издигнем над суетния живот и да не се страхува-
ме дори от самата смърт. Как станахме чеда Божии и наследници 
на Царството, ако не чрез Кръста на Господа Иисуса Христа?
Чрез него всичко се прави: „Които се кръстихме в Христа, 
в Неговата смърт се кръстихме“ (Рим. 6:3), „в Христа се 
облякохме“ (Гал. 3:27). Защото Христос е „Божия сила и Божия 
премъдрост“ (1Кор. 1:23). Ето вижте, Христовата смърт —  т. е. 
Христовият Кръст —  ни е облякла с Божия сила и премъдрост. 
Той е даденият ни знак на лицето, както на Израиля обрезание-
то. Заради него ние, християните, нямаме духовно общение с 
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ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА

Наистина, ако Той сега се появи в света, то отново, както и 
преди две хилядолетия, не би се почудил на нищо, освен 
на вярата и неверието.

— О, Деца мои —  би казал Той —  Синове и дъщери! Какво може 
да Ме удиви при вас? Онова, което вас ви удивлява, не може 
да удиви Мене. Как да се удивя на вашите бързи колесници и 
вашите летателни машини, ако Моите Серафими са по-бързи 
от Вашите мисли? Как да се удивя на вашите телефони и радио, 
които пренасят гласа на хора от далечни страни, щом Моите 
Ангели на Небесата чуват вашите тайни молитви и не се им не-
обходими никакви апарати? Или как да се удивя на вашите гра-
мофони, които съхраняват и възпроизвеждат гласове на хора 
отпреди десетилетия, щом Моите Небеса съхраняват и, когато 
поискат, повтарят песните и стенанията на хората, прозвучали 
от сътворението на света насетне?
Или как да се удивя на вашите филми, които подобно на бледи 
сенки отразяват драмите в живота на хората и света, щом Мо-
ите Небеса могат в един миг да съзрат всичко, което става на 
сцената на театъра на Вселената от момента, когато първият 
лъч е осветил тъмния хаос и всичко, което се е случило и ще се 
случи до свършека на времето?
Всички тези апарати и изобретения хората са създали не бла-
годарение на своите способности, а заради това, че Аз им пока-
зах това чрез Своето тайнствено вдъхновение. Разкрих им тези 
неща в много опасно време, когато хората започнаха да считат 
себе си за животни, за потомци на горилите; открих им ги, за 
да могат Моите хора да се опомнят и да видят пропастта, която 
ги дели от всички останали светове и царства и която поставих 
между тях.
— О, Деца мои —  би рекъл Той —  синове и дъщери Мои! Та как-
во може да ме удиви при вас?
Нима вашето богатство, което ръжда го поврежда и молец го 
яде? Ето, Аз не считам за богатство безбройните златни звез-
ди, сравнени с неизчерпаемите невидими съкровища на Моята 
небесна дреха!
Или пък красотата на вашите одежди, изтъкани от растения и 
листа? А Аз и полските цветя създадох толкова прекрасни, че 
нито Соломон във всичката си слава не се е облякъл тъй (вж. 
Мат. 6:28–29). И Моите светии на Небесата са облечени в та-

кава красота, каквато вашето око не е виждало и за която ва-
шето ухо не е чувало! (срв. 1 Кор. 2:9).
Или пък да се удивя на силата на вашите воини и многочисле-
ни полкове? Ето, Моите Сили Небесни превъзхождат по брои 
песъчинките в морето и листата в гората и най-малкият воин 
от Моето Воинство небесно е по-силен и от най-голямата от 
земните армии! Или вашето знание да Ме удиви? Цялото ваше 
познание в сравнение с безкрайното Божие знание наподобява 
песъчинка в морската бездна. Но и тази песъчинка не бихте по-
лучили без помощта на Божия Промисъл. Не, деца мои, нищо 
от това не Ме удивлява. При все това при вас има нещо, което 
Ме удивлява непрестанно: удивлявал съм се на великата вяра 
на мнозина, които почти не бяха чували за Мен. Ето Моето 
удивление и радост. Също така се удивлявах на неверието на 
някои, познаващи и Моят закон, и делата Мои. И удивлението 
Мое преминава в скръб.
Удивлявах се на вярата на тези, които се обръщаха към Мен 
от езичеството и се удивлявах на неверието на онези, които са 
родени и възпитани във вярата, чиито предци от поколение в 
поколение се държаха за Мен и които полагаха душите си за 
Моето име.
Удивлявах се на слепците, които, бидейки слепи, величаят сво-
ят Творец, и се удивлявах на зрящите, които, при все че гледаха 
с широко отворени очи на делата Божии около себе си, не ги 
виждаха.
Удивлявах се на нищите и болните, които в своята скръб и в 
своите болки възнасяха хвала на Господа и се удивлявах на бо-
гатите и здравите, които посред изобилието оставаха неми за 
благодарност към Дароподателя на всички блага.
Удивлявах се на смъртно болните, които, като виждаха своето 
тяло разяждано от болка, изпонаранено и тлеещо, умираха с 
вяра във възкресението и безсмъртието, които Аз обещах.
Удивявах се на мъчениците Свои, които пожертваха плътта 
си поради любовта си към Мен, пожертваха телата си заради 
живота и се удивлявах на тези, които жертваха вечния живот 
заради тялото.
О, деца Мои! Нищо не удивлява Мен и Моите Ангели, освен 
великата вяра на едни, и нищо не удивлява така Мен и Моите 
Ангели, както великото неверие на други.

неверниците, а помежду си сме едно. Той 
е наш щит, оръжие и победа срещу дявола. 
Той е нашият печат, за да не се докосне до нас 
губителят (Изх.12:7,12,29). Той изправя пад-
налите и утвърждава стоящите, той е опора 
на немощните, жезъл на пастирите и ръково-
дител на верните —  той е дървото на вечния 
живот (Битие 2:9).
Това именно свето Дърво, скъпо за сърцето 
на всеки християнин, ние с право почита-
ме и достойно му се покланяме —  защото 
на него Христос принесе Себе Си в жертва 
заради нас и то се освети от Неговото свето 
тяло и кръв. Покланяме се също и на образа 
на честния Кръст, макар и да е направен от 
друга материя —  но почитаме не материята, 
а първообраза и разпнатия на него Христос.
Сам Спасителят каза на Своите ученици: 
„Тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човече-
ски“ (Мат. 24:30), а то е честният Кръст. Затова и Ангелът рече 

на жените —  мироносици след възкресение-
то на Христа: „Зная, че търсите разпна-
тия Иисус“ (Мат. 28:5), и апостолът говори: 
„ние проповядваме Христа разпнатия“ 
(1Кор.1:23). Не е казал „прободения“, а „раз-
пнатия“!(„Разпнат“ на гръцки е „став-
ротис“: тази дума се образува от основата 
„ставрос“ —  „кръст“)
Някога дървото на живота, насадено в рая 
(Бит. 2:9), беше предобраз на честния Кръст. 
Понеже смъртта дойде заради дърво, затова 
пак чрез дърво трябваше да се даде живот и 
възкресение. Яков положи ръце кръстообраз-
но за да благослови Иосифовите синове (Бит. 
48:13–19). Моисей с жезъла си кръстообраз-
но осени и раздели морето (Изх.14:21,27).  
С една дума казано, чрез Кръста се извърши 
спасението на целия свят.

Из: „Житие на св. Иларион, епископ  
Мъгленски“ от св. Дмитрий Ростовски
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16 АПРИЛ  
† Възкресение Христово —  Пасха  
(Тип. с. 454–457) (Вечерня  
в първия ден на Пасха) (Тип. с. 458)

17 АПРИЛ  
† Възкресение Христово. Преп. Симеон 
Персидски. Преп. Акакий, еп. Мелитински

18 АПРИЛ  
† Възкресение Христово.  
Преп. Йоан. Св. мчк Виктор

19 АПРИЛ  
❈ Светла сряда.  
Преп. Йоан Ветхопещерник (Блажи се)

20 АПРИЛ  
❈ Светли четвъртък.  
Преп. Теодор Трихина. Св. Григо-
рий и Анастасий, патр. Антиохийски

21 АПРИЛ   
❈ Светли петък.  
Живоприемни източник.  
Св. свщмчци Януарий и Теодор 
 в Пергия (Тип. с. 458–459) (Блажи се)

22 АПРИЛ  
❈ Светла събота.  
Преп. Теодор Сикеот

•  Д Е Т С К И  С В Я Т  •

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПРИКАЗКА

В една местност 
се появил из-
бягал катор-

жник —  Тома Боз-
дугана. Той бил 
жесток и безпо-
щаден. Не проя-
вявал милост към 
никого. Казват, че 
били жестоки с 
него и затова той 
свирепствал сега, 
сякаш отмъщавал 
на всички. По как-
ви ли не начини 

не се опитвали да го хванат, дори разрешили и да го убият като 
бясно куче. Но нищо не ставало: Тома, като вълк, усещал засада-
та и винаги излизал невредим.
В нощта срещу Възкресение Христово всички отишли на служба 
в храма. Само в една богата къща останало болно момче и паза-
чите. Когато родителите се върнали, видели, че вратите са отво-
рени, а пазачите спят дълбоко.
— Идвал ли е някой? —  попитали сина си.
— Един чичко дойде. Голям-голям, с черна брада. Дадох му яйчи-
це, което сам оцветих, и му казах: „Христос воскресе!“. Той ме 
погледна и отговори: „Воистина воскресе!“. После остави нещо 
на леглото ми и избяга.
Погледнали родителите, а в легълцето лежал боздуган. В стари 
времена е имало такова оръжие. Всичко станало ясно: Тома-ка-
торжникът ги бил посетил. Бързо вдигнали тревога и събрали 
потеря. Когато излезли на площада пред църквата, видели: стои 
на колене Тома и, без да спира, гледа кръста. Понечили да го хва-
нат, а той, като видял народа, силно извикал:
— Христос воскресе!
Народът му отговорил:
— Воистина воскресе!
Дошъл свещеник с кръст, погледнал изпитателно разбойника и 
поздравил:
— Христос воскресе!
А онзи радостно:
— Воистина, воистина воскресе!
— Ще целунеш ли кръста? —  попитал свещеникът.
— Не съм достоен. —  със съкрушение преклонил глава Тома.
Но отчето го благословил и доближил кръста към устните му. 
Кой знае какво се случило в душата на разбойника? Но след до-
косването на светинята той трепнал и паднал. Завързали го и го 
завели в полицията. Той не се съпротивлявал, а на всички въ-
проси отговарял с думите на момчето: „Христос воскресе!“ и 
при това, сякаш нещо подавал на хората.
Лекарите решили, че Тома се е побъркал, но отецът строго казал:
— Преди е бил безумен и се е намирал в плен на духовете на зло-

Християнската вяра —  това е знанието за най-важните тайни 
на живота и битието, знание, дарено от Христа, което човек не 
може да получи със собствени усилия, него го открива само вя-
рата в Христос.
Защо наричаме нашата вяра жива вяра?
Защото вярата и живота са неразделно свързани, подобно на 

причината и следствието. Господ Иисус Христос е казал: Който 
вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не 
ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него (Йоан 
3:36). А също така е казано: Праведният чрез вяра ще бъде 
жив (Евр. 10:38).

Автор: Св. Николай Велимирович

бата. Сега душата му се е просветила.
И го взел под свое покровителство. Скоро местността била по-
разена от епидемия и стотици хора умирали. Тогава Тома се 
проявил като Божи човек: без да се бои от заразата, се грижел 
за болните. Утешавайки нещастните, той им говорел все едно и 
също: „Христос воскресе!“. Застудило се и болестта отстъпила. 
Сетили се докторите за своя блажен помощник, но не могли да 
го открият —  сякаш изчезнал някъде. След години хората се на-
тъкнали на една пещера. От нея излязъл отшелник и им казал 
главното, което станало в неговата душа: „Христос воскресе!“
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